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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

CEPE em 8/9 discutiu
planejamento departamental e
outros itens acadêmicos
Membros do Chapão expuseram preocupações com
cenário de retorno presencial
Na “Palavra dos Membros”, a pró-reitora de GraA partir dos relatos dos conselheiros que fazem

parte do Chapão Sintunesp/Associações, este boletim traz
um apanhado sobre as discussões e encaminhamentos feitos
na última sessão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária CEPE), em 8/9/2020, realizada virtualmente por meio do Google Meet. Na pauta, estavam temas
relativos ao planejamento departamental, à institucionalização dos conselhos de classe e unidades complementares,
entre outros acadêmicos.
Na “Palavra da Presidência”, o vice-reitor Sérgio
Nobre criticou o descaso do governo e a banalização dos
números de casos e de óbitos por Covid-19. Ele também
ressaltou a aprovação de uma moção de apelo no CO, que
questiona o PL 529/2020, enviado pelo governo Doria à
Assembleia Legislativa e que prejudica as universidades e
o conjunto dos serviços públicos do estado. Ainda sobre o
projeto, o professor Nobre relatou as iniciativas da reitoria
junto ao governo. Outro ponto comentado pelo presidente
do CEPE foi a cobrança feita por coordenadores dos campi
experimentais, que pedem a revisão da resolução que trata
da consolidação destas unidades.

Momento de uma das votações na reunião do CEPE de 8/9/2020

duação, professora Gladis Massini-Cagliari, ressaltou que
o retorno às atividades presenciais deve seguir os critérios
da própria Universidade, estabelecidos pelo Comitê Unesp
Covid-19 em sintonia com o Plano SP, mas que nada será
automático. Sobre isso, representantes do Chapão Sintunesp externaram preocupação por parte dos servidores que
têm filhos em idade escolar e que estão optando pelo não retorno deles às atividades presenciais, o que trará problemas
se tiverem que voltar ao trabalho presencial na Unesp.

Situação do CENPE/Araraquara

A situação do Centro de Pesquisas da Infância e
da Adolescência “Dante Moreira Leite” – CENPE, unidade auxiliar da FCL/Araraquara, gerou bastante debate. Por
problemas de não cumprimento de prazos no encaminhamento de documentações do órgão, a Comissão Permanente
de Avaliação de Unidades Auxiliares e Complementares da
Unesp (CPAUAC) havia emitido um parecer propondo o
seu fechamento neste momento e uma posterior reinstalação
a partir da regularização. Também estava em discussão um
parecer substitutivo, elaborado pelo conselheiro Fernando
Ramalho, propondo que isso não ocorresse,
pois a extinção, ainda que provisória, poderia causar danos sérios aos serviços prestados pelo CENPE.
Feita a discussão, a votação indicou
15 votos a favor do substitutivo, 8 contrários e 1 abstenção. Assim, os documentos
do CENPE serão enviados novamente à
CPAUAC, que foi incumbida de preparar
novo parecer e submetê-lo na próxima reunião do CEPE, que vai deliberar sobre a permanência deste Centro como unidade auxiliar da Unesp.
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Critérios para readequação
das Unidades Complementares

A proposta de readequação dos critérios para composição de Unidades Complementares já havia sido aprovada anteriormente, mas um ponto tinha ficado pendente: o
número mínimo de docentes para a existência da unidade.
Na proposta original, este número era 10, mas havia surgido
outra indicação, de que fosse 15. Após o debate, a proposta
de 15 foi retirada e foi à votação somente a de 10, sendo
aprovada com 21 votos a favor, 1 contrário e 1 abstenção.

Planejamento departamental

A Comissão Permanente de Avaliação (CPA) encaminhou ao CEPE uma solicitação de readequação no
cronograma estabelecido para o planejamento departamental no biênio 2020/2021. O tema gerou bastante discussão. Vários conselheiros levantaram preocupações,

entre elas a convicção de que é totalmente inoportuno
fazer planejamento em meio às incertezas da pandemia, a
dificuldade de fazer um planejamento retroativo para o ano
de 2020 e de prever como será 2021, a proximidade do fim
da atual gestão reitoral etc.
Encerradas as discussões, por unanimidade os conselheiros aprovaram a retirada do ponto de pauta, que deverá retornar na próxima reunião do CEPE.

Conselhos de Classe

Foi colocada em discussão uma proposta de institucionalização dos Conselhos de Classe. Segundo exposição
da pró-reitora de Graduação, professora Gladys, o assunto
vem tramitando desde 2014. Houve questionamentos sobre
possíveis conflitos com o papel desempenhado pelos Conselhos de Curso. Por fim, feito o debate, a proposta foi aprovada com 12 votos a favor, 8 contrários e 2 abstenções.

Outros pontos discutidos na reunião
Indicações para a CPAUAC

Foram indicados representantes do CEPE para comporem a Comissão Permanente de Avaliação de Unidades Auxiliares e Complementares da Unesp (CPAUAC): como representante docente/
pesquisador, o pesquisador Sergio Ricardo Batlouni, de Jaboticabal, e o servidor técnico-administrativo Cláudio Roberto Ferreira Martins, de Sorocaba, ambos por unanimidade.

Comissão Permanente de Convênios

Conselheiros do Chapão Sintunesp/Associações questionaram a demora na posse dos indicados pelo CEPE para a Comissão Permanente de Convênios. Em reuniões passadas, haviam sido
indicados o servidor técnico-administrativo Raphael Sigolo Ruas Gonçalves, de Bauru, e a professora
Berenice Camargo Damasceno, de Ilha Solteira. No dia seguinte à sessão do CEPE, foi divulgada a
publicação no Diário Oficial do Estado, de 9/9/2020, da portaria de nomeação (nº 190, de 31/8/2020).
Os mandatos de ambos na comissão, que é um órgão de assessoramento do CEPE para assuntos de
convênios e assemelhados, coincidirá com seus respectivos mandatos no colegiado.

Cumprimentos/Sorocaba

Na “Palavra dos Membros”, o conselheiro Cláudio Roberto Ferreira Martins apresentou cumprimentos, em nome da comunidade do campus de Sorocaba, à discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Mônica Pascoli, e ao seu orientador, o professor Leonardo Fernandes
Fraceto, pelo recebimento do “Prêmio Unesp de Teses”, na categoria Potencial Inovador. A tese de
doutoramento, intitulada “Avaliação da toxicidade e atividade biológica de nanopartículas de zeína
contendo o biocida azadiractina”, enquadra-se no tema “Desenvolvimento Sustentável”. O mesmo
professor já teve um orientador premiado em 2019.

